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ROK 2005
metodika alokace dotací (příspěvků) ze státního rozpočtu obcím pomocí propočtových  ukazatelů a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací; predikce vybraných daňových příjmů 

I. Dotace (příspěvky) ze státního rozpočtu  jsou členěny do dvou základních bloků:

Na dotace (příspěvky) v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 7 k zákonu  o státním rozpočtu na rok 2005) ve výši 19 227 517 tis. Kč a příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností ve výši 3 815 972 tis. Kč (příloha č. 8 k zákonu  o státním rozpočtu na rok 2005)

Jedná se o dotace (příspěvky) na:
·	dotace na dávky sociální péče vyplácené všemi obcemi, tzn. obcemi  s rozšířenou působností, pověřenými a ostatními obcemi				13 317 000 tis. Kč 

Dávky sociální péče mají charakter mandatorních výdajů státního rozpočtu. Dotace jsou určeny pro občany sociálně potřebné a pro občany zdravotně postižené. Jsou vypláceny podle příslušných zákonných norem. Při rozpisu ukazatele na jednotlivé obce se kraj přiměřeně řídí skutečným čerpáním dotace za rok 2004.
Podle nové rozpočtové skladby stanovené vyhláškou MF č. 323/2002 Sb., musí být vyplacené dávky vykazovány pouze na výdajové položce 5410 - Sociální dávky a na paragrafech v pododdílu 417, 418, 419. Pro zachycení vrácených prostředků za nesprávně vyplacené dávky je na těchto paragrafech přípustná příjmová položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů.
Dotace je zúčtovatelná a podléhá finančnímu vypořádání.

·	dotace na ústavy sociální péče						305 201 tis. Kč

Dotace je určena na financování provozních výdajů specializovaných ústavů sociální péče, jejichž zřizovateli jsou obce. Dotace ze státního rozpočtu plně nepokrývá provozní výdaje ústavů sociální péče, jedná se o určitý přípěvek poskytovaný na úhradu provozních výdajů. Výše dotace je diferencována podle charakteru pobytu: na pobyty celoroční a týdenní a pobyty denní. Stanovená dotace na celoroční a týdenní pobyty činí 81 356 Kč na jedno místo.  Na denní pobyty je stanovena dotace ve výši 43 780 Kč na jedno místo. Počty míst v ústavech sociální péče pro celoroční i denní pobyty činí 4 211 míst. Zařízení mají převážně nadregionální charakter.
Dotace je zúčtovatelná a podléhá finančnímu vypořádání.
Vyúčtování bude provedeno na základě údaje z Ročního výkazu o zařízeních sociální péče za rok 2005 Soc (MPSV)  V 1 - 01 (výkaz bude přílohou finančního vypořádání), který vyjadřuje využití kapacity zařízení (ř. 23 průměrný počet obyvatel - svěřenců v roce). Při posuzování využití kapacity je minimální hranice stanovena na  95 %, kdy je zařízení posuzováno jako plně využité.
Obce provedou vyúčtování dotací za jednotlivá zařízení.

·	dotace na domovy důchodců						   1 081 983 tis. Kč

Dotace je určena na financování provozních výdajů domovů důchodců (celoroční pobyty), jejichž zřizovateli jsou obce. Dotace ze státního rozpočtu  plně nepokrývá provozní výdaje domovů důchodců; jedná se o určitý přípěvek poskytovaný na úhradu provozních výdajů. Dotace na jedno místo činí 66 785 Kč, kapacita domovů důchodců zřizovaných obcemi je 16 201 míst.
Dotace je zúčtovatelná a podléhá finančnímu vypořádání.
Vyúčtování bude provedeno na základě údaje z Ročního výkazu o zařízeních sociální péče za rok 2005 Soc (MPSV)  V 1 - 01 (výkaz bude přílohou finančního vypořádání), který vyjadřuje využití kapacity zařízení (ř. 23 průměrný počet obyvatel - svěřenců v roce). Při posuzování využití kapacity je minimální hranice stanovena na 92 %, kdy je zařízení posuzováno jako plně využité.
Obce provedou vyúčtování dotací za jednotlivá zařízení.


·	dotace na vybraná zdravotnická zařízení				      36 122 tis. Kč 

Dotace je určena pouze pro vybraná dětská zdravotnická zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy), která nejsou příjmově napojena na soustavu zdravotních pojišťoven a jejichž zřizovatelem je obec. Jedná se stejně jako u dotace na ústavy sociální péče převážně o ařízení nadregionálního charakteru; na jedno místo je proto stanovena dotace ve výši 81 356 Kč.
Dotace je zúčtovatelná a podléhá finančnímu vypořádání.
Vyúčtování bude provedeno na základě údaje z Ročního výkazu o činnosti ZZ, druh ZZ  (obor): kojenecké ústavy a dětské  domovy A (MZ) 1 – 01 za rok 2005 (výkaz bude přílohou finančního vypořádání), který vyjadřuje skutečnou kapacitu zařízení (ř. 26). Skutečnou kapacitou zařízení v počtu ošetřovacích dnů se rozumí součet denních stavů provozuschopných míst, tj. počet míst x 365 (366) - počet dnů vyřazení míst z provozu. Provozuschopným místem rozumíme každé místo, na které lze přijmout kojence či dítě do ošetřování.
Obce provedou vyúčtování dotací za jednotlivá zařízení.

·	dotace na školství							   1 488 845 tis. Kč

Příspěvek na školství je určen na financování provozních výdajů základních, mateřských, speciálních základních a mateřských škol, víceletých gymnázií, a dále pro tzv. nulté ročníky základních škol (jedná se o žáky se sociálním znevýhodněním), jejichž zřizovateli jsou obce. 

Výše propočtového ukazatele na dítě/žáka, který byl použit pro alokaci dotací na školství  činí  částku 1 221,- Kč; kritériem je počet žáků, který vychází z údajů převzatých z výkazů MŠMT za školní rok 2003/2004 (v době zpracování návrhu rozpočtu na rok 2005 nebyly aktuálnější údaje k dispozici). Při sestavování rozpočtu bude obec vycházet z objemu dotace rozepsané krajem na základě aktualizovaných údajů o počtech žáků (zahajovací výkazy za školní rok 2004/2005); propočtový ukazatel může být proto odlišný od propočtového ukazatele, který byl použit při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2005 ministerstvem financí. 
Jedná se o výkazy Škol (MŠMT) V 3-01, Škol (MŠMT) V 3a-01, Škol (MŠMT) V 4-b-01, Škol (MŠMT) V 4c-01, Škol (MŠMT) V 1-01, Škol (MŠMT) V 4d-01. U Prahy, okresů Strakonic, Břeclavi, Prostějova, Přerova a Bruntálu i z výkazu Škol (MŠMT) V 7.
Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.


·	příspěvky na výkon státní správy v působnosti obcí			   2 760 045 tis. Kč

Poskytování příspěvku obcím na výkon státní správy prováděné obcemi v přenesené působnosti stanoví § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Tento příspěvek, který byl pro rok 2005 valorizován,  je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy jednotlivými obcemi v každém kraji (viz příloha č. 9 A k zákonu o státním rozpočtu na rok 2005). 
Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.


·	dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím a ostatní činnosti v oblasti sociálních služeb 				        238 321 tis. Kč

V souvislosti se zánikem okresních úřadů přešly do samosprávné působnosti obcí zřizovatelské funkce k 31 organizacím. Jedná se o finanční vyjádření tohoto převodu vč. provedených rozpočtových opatřeních souvisejících s dobilancováním převodů zřizovatelských funkcí a činností v rámci II. fáze reformy veřejné správy a o 3 % nárůst těchto prostředků.
Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.


·	příspěvky na výkon státní správy v působnosti obcí s rozšířenou působností											    3 815 972 tis. Kč

Poskytování příspěvku obcím na výkon státní správy prováděné obcemi v přenesené působnosti stanoví § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Tento příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy
Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.


Soubor dotací (příspěvků)  ze státního rozpočtu zahrnutý ve vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí je určen na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve školství, zdravotnictví, ústavech sociální péče, domovech důchodců, a to pouze pro příspěvkové organizace, příp. organizační složky zřizované obcemi. Dalšími dotacemi (příspěvky) jsou dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím a ostatní činnosti v oblasti sociálních služeb, příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti obcí a dotace na dávky sociální péče. 
Pro výpočet  dotace  v zařízeních sociální péče (domovy důchodců, ústavy sociální péče), vybraných zdravotnických zařízení (dětské domovy, kojenecké ústavy) a do oblasti školství (základní a mateřské školy, vč. škol speciálních), byly použity propočtové ukazatele (počty dětí/žáků, míst a příspěvek na 1 dítě/žáka a na 1 místo). Pomocí těchto  ukazatelů jsou pak stanoveny absolutní částky dotace (příspěvku) do jednotlivých krajů.


Druhým blokem dotací z kapitoly VPS  státního rozpočtu jsou dotace investičního i neinvestičního charakteru, které nelze předem přesně rozdělit do příslušných území 

Jedná se např. o dotace na strategii prevence kriminality na místní úrovni nebo o dotace na investice. Investiční dotace jsou směrovány rozhodující měrou na programy 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství a 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury.

Do pokladen obcí budou poskytnuty i další dotace ze státního rozpočtu a to přímo z jednotlivých kapitol. Uvolňují se na základě splnění předem stanovených podmínek. 

II. Daňové příjmy obcí v roce 2005 a jejich alokace do území
Referent: Ing. Magdaléna Vecková, tel. 257042970
Predikci výnosů daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů obcí na těchto daních uvádíme v následující tabulce:

VYBRANÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY VEČEJNÝCH ROZPOČTŮ 
A PODÍL ROZPOČTŮ OBCÍ NA TĚCHTO DANÍCH V ROCE 2005 (v mld. Kč) 
Daňový příjem
Predikce 2005

VR celkem
z toho podíl obcí
Daň z přidané hodnoty
218,9
45,1
Daň z příjmů právnických osob
121,5
29,6
v tom: 
daň z příjmů právnických osob
115,7
23,8
 
daň z příjmů právnických osob placená obcemi a kraji
5,8
5,8
Daň z příjmů fyzických osob
144,6
37,1
  v tom:  daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou
7,7
1,6
 
daň z příjmů fyzických osob z podnikání celkem
26,0
11,0
 
daň z příjmů fyzických osob z podnikání - sdílená část
18,2
3,2
 
daň z příjmů fyzických osob z podnikání  - 30 % motivace obcí
7,8
7,8
 
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti celkem
110,9
24,5
 
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená část
109,2
22,8
 
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 1,5 % motivace
1,7
1,7
Daň z nemovitostí
4,8
4,8
Místní a správní poplatky
5,1
5,1
Poplatky za znečištění a využívání životního prostředí
5,5
4,2
Celkem
500,4
125,9

Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 477/2004 Sb. ze dne 20. srpna 2004, uveřejněnou ve Sbírce zákonů v částce 163. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních byla bilance počtu obyvatel České republiky zpracovaná Českým statistickým úřadem k datu 1. 1. 2004 (§ 4 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb.). 
Procentem stanoveným každé obci ve vyhlášce vynásobí finanční úřady dvakrát v měsíci ( obvykle k datu 5. a 20. každého měsíce ) celostátní hrubý výnos stanovených daní daný okamžitým stavem účtu každé daně a vypočtou tak aktuální podíl každé obce na jednotlivé dani. Vypočtené podíly (pokud přesáhnou částku 500 Kč – viz zákon) převedou finanční úřady na účty jednotlivých obcí.
Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou obcím převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:
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